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Mais uma vez, todo o glamour da revis-
ta Prazeres da Mesa — publicada há
quatro anos pela 4Capas Editora —
transcendeu as páginas impressas para
envolver profissionais, estudantes e
amantes da enogastronomia no Prazeres
da Mesa ao Vivo, um megaevento, du-
rante o qual o conteúdo da edição
especial de dezembro é produzido, in
loco, pelas equipes de redação e foto-
grafia da publicação. Tudo diante do
olhar atento e paladar refinado do
público, convidado a interagir com o
título, elegendo a melhor foto de capa
dentre um leque de cerca de 40
opções, que retratam os quitutes prepa-
rados na ocasião pelos maiores chefs
de cozinha do País e do mundo.

Cerca de seis mil pessoas prestigia-
ram a quarta edição do evento, este ano,
realizada entre os dias 24 e 26 de outu-
bro, no Campus Santo Amaro do Cen-
tro Universitário Senac, em São Paulo,
onde uma série de atrações (de aulas de
enologia e culinária a jantares exclusi-
vos, passando pela exposição e degusta-
ção de produtores e importadores de

vinhos, azeites e queijos) assegurou bons
negócios aos 37 expositores e um verda-
deiro espetáculo sensorial ao público,
seduzido pela harmonização dos mais
diversos aromas, texturas e sabores.

Ao longo dos três dias, foram realiza-
das mais de 30 aulas abertas, ministradas
por enólogos e chefs de renome nacio-
nal e internacional (como o português
Vitor Sobral e o francês radicado no
Brasil Marc Lê Dantec); e promovidos
seis jantares fechados, com menus ela-
borados pelos chefs Claude Troisgros
(do restaurante carioca Olympe),
Jefferson Rueda (do Pomodori), bem
como pelos espanhóis Quique Dacosta
(detentor de duas estrelas no Guia

Michelín), Sérgio e Javier Torres (do
Ene), o peruano Gáston Acurio (Astrid
y Gáston, La Mar, Pasquale Hnos

e T'anta) e o norte-americano Ken
Oringeri (Clio, de Boston).

Apenas para atestar as dimensões do
projeto, que cresce a cada edição, vale
destacar que a produção consumiu
investimentos da ordem de dois milhões
de reais e exigiu o envolvimento direto
de mais de 200 profissionais, entre
empresas terceirizadas e funcionários do
Senac — co-realizador do evento, que
contou com o patrocínio do Pão de
Açúcar, bem como de vários apoiadores.
No total, foram utilizadas 2.682 taças,
1.355 pratos, 2.404 talheres, enquanto
as câmeras frias acondicionaram mais
de uma tonelada de carne.

Tempero especial

A edição 2007 ganhou um sabor
exclusivo ao instituir o "Mesa Ten-
dências — l ° Fórum Internacional de
Gastronomia de São Paulo" que, a par-
tir deste ano, passa a integrar a extensa
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enogastronomia

programação do Prazeres da Mesa ao
Vivo. Elaborado nos moldes dos consa-
grados Madrid Fusión e El Mejor de Ia
Gastronomia, o encontro também
contou com três dias de realização (de
23 a 25 de outubro), período em que
apresentou e discutiu novos conceitos,
teorias, ingredientes, técnicas de cozi-
nha e tecnologias aplicadas à gastrono-
mia, com destaque à moderna máqui-
na para cozimento à vácuo em baixa
pressão Gastrovac.

O palco do Centro de Convenções
do Senac recebeu algumas das maiores
autoridades da área, dentre as quais o crí-
tico gastronômico do Financial Times
e consultor de cozinha do British
Museum e da Royal Opera House
Convent Garden, Nicholas Lander, que
abordou "O presente e o futuro esperado
no negócio de restaurantes", e a master
of wine — responsável pela adega real
inglesa — e colunista especial da
Prazeres da Mesa, Jancis Robinson, que

discorreu sobre "O presente e o futuro
esperado no mundo dos vinhos".

Segundo projeções de Ricardo
Castilho, diretor editorial da revista, o
fórum deverá alcançar o status de
maior congresso periódico de enogas-
•tronomia do País nos próximos dois
anos. E não é só o evento que cresce a
cada edição. Como salienta Mariella
Lazaretti, diretora de marketing da
Prazeres da Mesa, apesar de seu pouco
tempo no mercado, a publicação já
está consolidada como um dos veícu-
los mais importantes do setor, tendo
registrado um incremento da ordem
de 150% em publicidade em 2006.

De acordo com seu diretor comer-
cial, Georges Sehnyder, enquanto as
edições normais da revista circulam
todos os meses com aproximadamente
160 páginas, a edição especial de de-
zembro, produzida ao vivo, conta com
cerca de 260 páginas, 40% delas estam-
pando anúncios. A tiragem salta de 40
mil para 47 mil exemplares, distribuídos
entre sua base de assinantes (que gira
em torno de quatro mil leitores), bancas
e pontos-de-venda alternativos, como
supermercados, lojas de utensílios de
cozinha e importadoras de vinho.
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